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Mavi Yıldız (Amsonia orientalis)’ın in vitro Çoğaltımında
Farklı IAA ve IBA Konsantrasyonlarının 
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Amaç: Çalışmamızda doğal yayılış alanı sadece Kuzey-Doğu Yunanistan ve Kuzey-Batı Türkiye 
olan Amsonia orientalis Decne. (Apocynaceae) bitkisinin in vitro çoğaltımının köklendirme 
aşamasında farklı konsantrasyonlarda kullanılan İndol-3-asetik asit ve İndol-3-bütirik asit’in kök 
gelişimi üzerine olan etkileri araştırıldı.

Gereçler ve Yöntemler: Materyal olarak doğal yayılış alanlarından toplanmış ve MS besin 
ortamında kültüre alınmış A. orientalis bitkisinin nodlarından rejenere olan sürgünler kullanıldı. 
Bir aylık kültür periyodundan sonra nodlardan kesilerek ayrılan sürgünler farklı IAA veya IBA 
konsantrasyonlarıyla desteklenmiş MS besin ortamlarında kültüre alındı. Bu oksinlerin etkilerinin 
karşılaştırılması için herhangi bir oksin ilave edilmemiş MS besin ortamında kültüre alınan bitkiler 
kontrol grubu olarak belirlendi. Kültür periyodunun sonunda köklenen bitkiciklerin kök uzunlukları 
ve sayıları ölçüldü. 

Bulgular: Denenen IAA konsantrasyonları içinde elde edilen en uzun ortalama kök uzunluğu 
0,5 mg/l konsantrasyonu ile desteklenmiş besin ortamlarından 2,80±0,21 cm olarak ölçülmüştür. 
Kontrol grubunda ortalama kök uzunluğu 2,14±0,24 cm olurken kontrol grubu olarak yarı güçlü MS 
besin ortamı kullanılan denemelerde bu uzunluk 2,64±0,19 cm olarak bulunmuştur. Ortalama kök 
sayısında ise sürgün başına 9,83 kök ile 2,0 mg/l IAA ile desteklenmiş besin ortamı başı çekmiştir. 
Farklı konsantrasyonlardaki IBA ile desteklenmiş MS besin ortamlarında en uzun ortalama kök 
uzunluğu 2,28±0,23 cm ile 0,5 mg/l IBA ile desteklenmiş besin ortamından elde edilmiştir. Kontrol 
grubunda bu uzunluk 2,14±0,24 cm iken yarı güçlü MS besin ortamı kullanılan kontrol grubunda 
bu değer 2,64±0,19 cm olarak elde edilmiştir. En yüksek ortalama kök sayısı ise sürgün başına 
17,73 kökle 5,0 mg/l IBA ile desteklenmiş MS besin ortamından elde edilmiştir. 

Sonuç: Doğal yayılış alanı oldukça dar olan ve tükenme tehlikesinde bulunan A. orientalis 
bitkisinin in vitro köklendirilmesine etkin bir protokol ortaya konmuştur. Genel olarak bitkinin in 
vitro köklendirilmesinde IAA’nın IBA’dan daha etkili olduğu ayrıca ileriki çalışmalarda yarı güçlü 
MS besin ortamının kullanılmasının köklendirmede verimi artıracağı ortaya konmuştur. Bitkinin 
yüksek kapasitede çoğaltımı ve bunların doğaya nakli ile türün geleceğe yönelik olarak korunması 
amaçlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda gelişmiş ve verimli bir kök yapısının oluşturulması 
bitkinin toprağa aktarıldığında hayatta kalma kabiliyetini artıracaktır. 
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